
                     НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

             «МИСТЕЦЬКІ ЗАХОПЛЕННЯ ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ» 

 

Мистецтво — вираження найглибших думок 

найпростішим способом.  

 Альберт Ейнштейн 

Мистецтво — саме життя, і воно 

безсмертне. 

Оскар Уайльд  

 

Мистецтво – чарівний світ краси, що з давніх-давен приваблює до 

себе людей. Мистецтво створене людиною і є невід’ємною частиною її 

життя, її вічним супутником. Людина – автор величезної кількості 

різноманітних мистецьких творів, де вона постає художником і 

композитором, скульптором і архітектором, поетом, творцем кіно і 

телебачення. 

Мистецтво об’єднує всі види художньої творчості. Воно – основа 

художньої культури. 

Скульптура та архітектура, музика і театр, живопис та декоративно-

прикладне мистецтво можуть з великою силою виражати те, чим живуть 

люди: горе і радість, надії і мрії про буття. 

Багато видатних людей, 

виражали свій внутрішній світ 

займаючись різними видами 

мистецтва. А з деякими з них 

ознайомили присутніх учасники 

науково-практичної конференції, яка 

відбулася 23 листопада 2017 року.  



Студентка 144 групи Тетяна Сусловець, яка досліджувала життєвий 

шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка, відкрила присутнім його як 

майстра пензля. Він став першим художником, який проклав новий 

реалістичний напрям, і став основоположником критичного реалізму в 

українському мистецтві. Природа 

щедро наділила цю людину 

талантом художника, який ніколи 

не зраджував йому, навіть у 

години страждань і тяжкої неволі. 

Тетяна довела, що для Шевченка 

живопис та графіка стали 

потребою, вираженням його творчого духу. І як результат близько двохсот 

робіт: портрети, пейзажі, жанрові роботи в техніці акварелі, сепії, офорту, 

масляного живопису. Шевченка без перебільшення можна назвати 

геніальним художником. 

 Кобилинський Олександр, студент 221 групи, познайомив учасників 

із різнобічними талантами Григорія Сковороди, а студентка 142 групи 

Мартинюк Сніжана з його музично - педагогічними ідеями. 

Григорій Сковорода у наших думках асоціюється як мандрівний 

філософ, який босоніж, в одній свиті і з торбинкою подорожує Україною і сіє 

в душі людей зерна доброти і справедливості, закликає всіх займатися своєю 

улюбленою справою і не бути залежними від панівних верхівок суспільства. 

Г.С. Сковорода завдяки музичним здібностям і чудовому голосу майстерно 



грав на флейті, дуже гарно співав та навчав селянських дітей грамоти, співу, 

гри на сопілці.  

Григорій Савич Сковорода як поет, композитор та професійний 

музикант збагатив музично-поетичну творчість новими темами, мотивами та 

образами. Водночас його пісні знаменують собою народження нового жанру 

– сольної пісні з інструментальним супроводом. 

Багатогранність жінки, про 

яку розповіла студентка 133  групи  

Юлія Козачок і студентка 134 групи 

Марія Касянчук, ще й досі дивує не 

одне покоління. Леся Українка добре 

розуміла музику, майстерно грала на 

роялі, захоплювалася декламацією, займалася вишивкою. Захоплення усною 

народною поезією, піснею, зокрема колядками, яких вона знала безліч, 

привело до ширших зацікавлень фольклористикою. Вона вся була складена із 

суцільних захоплень.  

«Майстер сновидінь, ілюзій та мрій», «народжена для квітів», «химерна 

художниця», чиї картини – 

«фантастична реальність або реальна 

фантастика»… Усі ці захоплені відгуки 

фахівців – про творчість нашої 

співвітчизниці, унікального митця, 

художниці-самоуки Катерини 

Василівни Білокур. Ім'я Катерини 

Білокур, народної майстрині, самобутньої художниці з народу, яка в своїх 

чудових полотнах утілила невмирущу красу живописної української 

природи, підкреслила студентка 121 групи Міненко Єлизавета, назавжди 

вписалося в історію народного мистецтва.  

Зображення фантастичних казкових персонажів відрізняє Марію 

Приймаченко від інших митців, про це захоплення розповіла студентка      



132 групи Іванченко Ольга. Яскраве, як 

у дітей, сприйняття довколишнього 

світу. Її дивосвіт був чарівним і 

неповторним, унікальним і 

сонцесяйним, щирим і добрим, як вона 

сама. Людям у цьому світі велося 

гармонійно і вочевидь щасливо, а поміж 

великими, як у раю, диво-квітами з незліченною кількістю вишуканих 

пелюсток блукали в своїх казкових житейських справах розписні диво-звірі, і 

співали над ними витончені птахи з жіночими очима. Може, тому й 

лишається її світ поза часом і простором, бо всім нам хочеться жити яскраво і 

з надією на краще, а від споглядання її робіт у потаємних закутках душі 

накопичується оптимізм, піднімається настрій і впевненість, віра у краще 

майбутнє.  

 Завдяки своїм захопленням став 

видатним поетом і художником 

Максиміліан Волошин. Гнатюк 

Вікторія, студентка 131 групи, 

розповіла про любов і тугу за рідним 

Кримом, про уявну країну Кіммерію 

поета та живописця.   

Із творчим доробком Георгія Нарбута нас познайомила студентка     

144 групи Козловець Ярослава. Нарбут 

постав перед нами як чудовий знавець 

українського стародавнього мистецтва 

та геральдики, виконав безліч гербів, 

ілюстрував казки  Ганса Крістіана 

Андерсена, байки Івана Крилова, 

народні казки  і дитячі пісні, виконав 

цикл державних паперів, крім марок 



він розробляв банкноти, грамоти, листівки. Нарбут став для багатьох 

поколінь українських графіків орієнтиром і духовним наставником у 

виробленні свого стилю. 

Один із найцікавіших художників – сучасників, засновник нового 

стилю у мистецтві – Олег Шупляк. Про цю людину дуже захоплено розповіла  

студентка 141 групи Старовойт Ольга. Двовзори – саме так називає власні 

картини з подвійним, а то й 

потрійним змістом Олег Шупляк, 

у доробку якого їх є вже більше 

60. Саме за такі твори Олега 

називають "Українським 

Сальвадором Далі". 

Студентка 132 групи Мельник Людмила ознайомила із мистецькими 

захопленнями Володимира Винниченка, талановитого українського 

письменника, драматурга, публіциста, 

політолога, державного діяча, однієї з 

найцікавіших постатей ХХ століття. У 

складний період свого життя, період 

еміграції Володимир Кирилович відкрив 

ще один свій талант – талант 

художника, дивуючи всіх своїми 

досягненнями. 

Студентка 321 групи Осінська Оксана ознайомила присутніх із 

спортивними захопленнями відомих 

особистостей: Піфагора, Гіппократа, 

Платона, Чехова, Сковороди, Амосова та 

інших. Спорт має дивовижні властивості. 

Він об’єднує людей, знайомить їх між 

собою, зміцнює здоров’я, характер і 

навіть розумові здібності людей, які ним 



займаються, розвиває в них такі навички як швидкість, спритність, реакція, 

координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить людей більш 

стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він приносить 

людям масу позитивних емоцій.  
   

 

 

 

 

 

 

 

       

Усебічно розвинені, багаті духовно, люди завжди викликали інтерес у 

оточуючих, з ними цікаво та приємно спілкуватися. Усі ми повинні 

розвиватися, самовдосконалюватися, а мистецтво допомагає нам у цій 

нелегкій справі. Воно допомагає краще пізнати навколишній світ та самих 

себе. Пізнання себе – один з найважливіших етапів становлення людської 

особистості. 

Часто мистецтво – це спосіб самоствердитися, сказати щось усьому 

світові. Це ніби послання у майбутнє, своєрідне звернення до народу. Кожен 

витвір мистецтва має свою мету: ознайомити, навчити, спонукати до 

роздумів. Мистецтво потребує розуміння. Бездумне споглядання картин чи 

прочитання книг великих майстрів не має жодного сенсу. Потрібно розуміти, 

що саме хотів сказати митець, з якою метою з’явилося те чи інше творіння. 

Лише за цієї умови мистецтво виконає своє завдання, навчить нас чогось. 

Чим би людина не займалась, якою  цікавою не була б її професія, 

щоб не відбувалося у її житті, завжди має бути захоплення, яке відволікає від 

усього буденного і приносить задоволення. 


